Газета = Newspaper

www.thenewcrete.com = www.thenewgreece.com

Μια νέα ματιά στην Κρήτη
+16

The new

Greece

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ
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Δωρεάν πολιτιστική-διαφωτιστική-ψυχαγωγική
εφημερίδα. Το μοναδικό έντυπο μαζικής
ενημέρωσης, που κυκλοφορεί ταυτόχρονα στην
Κρήτη (Ελλάδα) και στη Ρωσία.

Οι βασικοί στόχοι της εφημερίδας έγκεινται στην ανάπτυξη και ενίσχυση της
ρωσοελληνικής συνεργασίας, στην ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας και, φυσικά,
της Κρήτης ως μοναδικού κέντρου ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και αναψυχής, στην
εδραίωση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ ρωσικών και ελληνικών επιχειρήσεων,
στην προώθηση και προβολή της Μεγαλονήσου ως χώρου αναψυχής καθ΄όλη τη
διάρκεια του χρόνου. Εκδίδεται σε δύο γλώσσες - Ρωσικά και Αγγλικά.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

33+

δημοσιευθέντα
τεύχη

90+

σημεία διανομής
στη Ρωσία και
την Ελλάδα

15+

συνεργάτες στη
Ρωσία και
την Ελλάδα

20 000+

τιράζ εντύπου

* Σύμφωνα με τις στατιστικές, το κάθε έντυπο διαβάζεται από 3 άτομα.

60 000+

αναγνωστικό κοινό του εντύπου *

52 000+

συνδρομητές στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΣ

Η εφημερίδα «Νέα Κρήτη. The New
Crete» εκδίδεται στην Κρήτη από
τον Απρίλιο του 2016. Στη Ρωσία
εκδίδεται στη Μόσχα από τις αρχές
του 2017.
Επικράτειες διανομής:
Κρήτη (Ελλάδα), Ρωσία,
Λευκορωσία.
Είναι καταχωρημένο στη Ρωσία
ως μέσο μαζικής ενημέρωσης
(περιοδικό έντυπο) στην
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Επίβλεψης
στον τομέα Επικοινωνίας,
Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Μαζικών Επικοινωνιών
(πιστοποιητικό καταχώρησης ПИ
№ ФС 77 – 70303 από 13.07.2017
Ιδρυτής, εκδότης και διανομεύς:
ООО «SotsFinInvet», Moscow,
OPS CRETE IKE «TheNewCrete».

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
The new

Βίκτωρ Ντουμπρόβσκι,
αρχισυντάκτης

Μπορίς Σουχάνοβ,
αναπληρωτής συντάκτης

Oλέγκ Λόγκινοβ,
συγγραφέας, μετάφραση
στα αγγλικά

Nικίτα Μαγιόροβ,
μακέτα

Ντζάβιντ Γκαμπουλάγιεβ,
διευθυντής έκδοσης

ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Greece

Σβετλάνα Ζάϊτσεβα,
ανταποκριτής δημοσιογράφος

Γιεβγκένιι Γκολοβίνοβ,
διαχειριστής
ιστοσελίδας

Σεργκέι Καραγκιαούρ,
Διευθυντής της OPS
«TheNewCrete»

Πέτρος Πουλάκης,
PR, GR, διαφήμιση

ΜΙΑ ΝΈΑ ΜΑΤΙΆ ΣΤΗΝ ΚΡΉΤΗ

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΒΙΖΑΣ
Σε Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Αικατερινμπούργκ,
Σαμάρα, Καζάν, Ροστόβ επί του Δον, Νίζνιι
Νόβγκοροντ, Κρασνοντάρ, Νοβοσιμπίρσκ…

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Σύλλογος Ελλήνων Μόσχας, Κέντρο
Ελληνικού Πολιτισμού, φροντιστήρια
ελληνικών. Η εφημερίδα διαδίδεται σε όλες
τις σημαντικές εκδηλώσεις της ελληνικής
κοινότητας στη Μόσχα.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
«Porto Mykonos», «Gokos»,
«Magika Asteria», «Gril&Giros»…

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Ένωση Επιχειρηματιών Μόσχας, κέντρο
επιχειρηματιών «Kvadrat Malevicha».

ΕΤΗΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ MITT

ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΒΙΖΑΣ)
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ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
Η θεώρηση Σένγκεν είναι πάντα απαραίτητη
για τους Ρώσους που επιθυμούν να ταξιδεύουν
ανοιχτά και ελεύθερα στην Ευρώπη.
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Η «The new Сrete» είναι το
ΜΟΝΑΔΙΚΟ έντυπο, το οποίο
βρίσκεται σε όλα τα κέντρα
θεώρησης 28 πόλεων της
Ρωσίας και παρέχει βοήθεια
στις θεωρήσεις Σένγκεν στις
προξενικές αρχές της Ελλάδας.
Οι επισκέπτες διαβάζουν και
παίρνουν μαζί τους μόνο το δικό
μας έντυπο .
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Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού, το 2018 ο αριθμός
των Ρώσων τουριστών στην Ελλάδα θα
φθάσει το ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

Περίπου 500.000 ελληνικές θεωρήσεις
Σένγκεν εκδίδονται από τα κέντρα θεώρησης
ετησίως. Πάνω από 300.000 επισκέπτες
προσέρχονται οι ίδιοι για αυτές τις θεωρήσεις.
Όλα τα κέντρα θεώρησης (πολυ-κέντρα)
εξυπηρετούν εκτός από την Ελλάδα και άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Έως ένα εκατομμύριο
άνθρωποι επισκέπτονται κάθε χρόνο τα
Κέντρα Θεώρησης και όλοι τους αποτελούν
δυνητικούς αναγνώστες της εφημερίδας.
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Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το
40% των επισκεπτών της Κρήτης την
επισκέπτονται ξανά. Οι άνθρωποι ταξιδεύουν
όλο το χρόνο, εμείς παρουσιάζουμε τις
δυνατότητες διακοπών στην Ελλάδα και
την Κρήτη καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους.
Ακόμα κι αν αυτή τη φορά ένας τουρίστας
πετάει σε άλλη χώρα, με τη βοήθεια του
εντύπου μας, θα καταλάβει ότι χρειάζεται
απλά να δει αυτό το θρυλικό, μυθικό νησί.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ,
ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ – ΕΙΜΑΣΤΕ
ΕΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Με την εφημερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ μάς συνδέει μακροχρόνια φιλία
και εποικοδομητική συνεργασία, η οποία βασίζεται σε αξιόπιστες
σχέσεις εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης, άμεσης σύμπραξης
και καλοπραίρετης διάθεσης. Η εφημερίδα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη
για τους δύο λαούς, Ρώσους και Έλληνες, τους οποίους συνδέει
κοινή νοοτροπία και θρησκεία. Το παρόν έντυπο ασχολείται με μια
πολυεπίπεδη σφαιρική προβολή της Ελλάδας, της ιστορίας και του
πολιτισμού της, προωθεί τις δραστηριότητες της ελληνικής κοινότητας
και των Φιλελλήνων της Μόσχας, υποστηρίζει εκπαιδευτικέςδιαφωτιστικές δραστηριότητες, γεγονός, αναμφισβήτητα, χρήσιμο και
εξαιρετικά επιβεβλημένο στην εποχή μας.
Εκ μέρους ολόκληρης της ομάδας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού-Κ.Ε.Π. (www.hecucenter.ru )
Δρ. Θεοδώρα Γιαννίτση,
δ/ντρια Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού-Κ.Ε.Π. (www.hecucenter.ru )

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

КΑΦΕ «ГРΗГОРΗΣ» (Gregory’s)
Τα καφέ «Гρηγόρης» είναι διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα και
την Κρήτη. Σήμερα αποτελούν την 8η μεγαλύτερη αλυσίδα στην
Ευρώπη με πάνω από 330 σημεία. Στην Κρήτη πάνω από 40 σημεία.

SUPERMARKET ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
Τα supermarket «Χαλκιαδάκης» βρίσκονται σε όλη την Κρήτη.
Καταστήματα διανομής: Χερσόνησος, Μάλια, Λεωφόρος
Καζαντζίδη, Κοκκίνη Χάνι και Άγιος Νικόλαος.

ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Water Park «Water City» (Ηράκλειο), πάρκο δεινοσαύρων
(Γούβες), Παραλία Ψαρομούρα (Αγία Πελαγία), καταδυτικό
κέντρο (Λυγαριά, Αγία Πελαγία).

ΤΑΒΕΡΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
Εστιατόριο TULLIO (Λιμάνι Ηρακλείου), ταβέρνα Σιρόκο (Λυγαριά,
Αγία Πελαγία), ταβέρνα Ζήφος (Καλό Χωριό), ταβέρνα Σπιναλόγκα
και Μαρία (Πλάκα,Ελούντα), εστιατόριο Αλάτι Κρητικό φαγητό &
ποτό (Αγία Πελαγία), εστιατόριο Αγία Φωτιά (Αγία Φωτιά, Ιεράπετρα).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
Εμπορικό κέντρο Swissport (Ηράκλειο, αεροδρόμιο), σούπερ
μάρκετ «Βασίλης» (Αγία Πελαγία), κατάστημα Μεσοστράτης (Άγιος
Νικόλαος), Μιραμπέλο Ίστρο – οικισμός μανοκατοικιών (Καλό Χωριό).

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΝΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ
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Εστιατόρια, καφετέριες,
ταβέρνες με μεσογειακή κουζίνα.

Ταξιδιωτικές εταιρείες,
кατασκευαστές και πωλητές
αγαθών για τουρισμό
και αναψυχή.

Κατασκευαστές και πωλητές τροφίμων,
καλλυντικών (κατασκευασμένων στην
Ελλάδα ή την Κρήτη).

Ξενοδοχεία και αλυσίδες
ξενοδοχείων.

Πάρκα αναψυχής, αξιοθέατα, ιδιωτικά
μουσεία και άλλα μέρη αναψυχής και
ψυχαγωγίας στην Κρήτη.

Μεσιτικά
γραφεία.

Κατασκευαστές και πωλητές αντηλιακών
κρεμών, γυαλιών, ομπρελών και λοιπών
προϊόντων για άνετη ξεκούραση στον
ήλιο και τη θάλασσα.

Οινοποιίες, παραγωγοί μπύρας,
γλυκών ανθρακούχων και λοιπών
ποτών μαζικής κατανάλωσης σε
θερμές χώρες.

Καταστήματα, εμπορικά
συγκροτήματα, ηλεκτρονικάinternet καταστήματα με ελληνικά
εμπορεύματα και προϊόντα.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΜΑΣ INTERNET

52 000+

Συνολικό κοινό
στο διαδίκτυο

ΔΙΚΤΥΟΤΟΠΟΙ ΜΑΣ
www.thenewcrete.ru
www.thenewgreece.com

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΑΣ
facebook.com/
thenewgreece

ΣΤΗΛΕΣ ΤΟΥ
ΕΝΤΥΠΟΥ

ΆΓΝΩΣΤΗ ΚΡΉΤΗ
ΙΣΤΟΡΊΑ ΚΑΙ ΜΎΘΟΙ
ΑΝΑΨΥΧΉ
ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΎΟΥΜΕ
ΟΡΘΌΔΟΞΗ ΚΡΉΤΗ
ΣΑΣ ΣΥΝΙΣΤΟΎΜΕ
ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΊΤΕ
ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ
ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ
ΚΟΥΖΊΝΑ

Η σύνταξη είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια και την επικαιρότητα
των πληροφοριών στην εφημερίδα. Συνεργαζόμαστε μόνο με
ελεγμένους διαφημιζόμενους, που παράγουν προϊόντα και αγαθά
υψηλής ποιότητας και παρέχουν τις βέλτιστες υπηρεσίες.

ΘΑ ΣΑΣ
ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ
ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

FREE

Θα προβούμε σε ΔΩΡΕΑΝ
διαφημιστική ενότητα.

Θα τοποθετήσουμε μια ενότητα
διαφημίσεων ή ένα άρθρο
σχετικά με την επιχείρηση, το
προϊόν ή την υπηρεσία σας στο
έντυπό μας, στο Διαδίκτυο, στο
Δικτυότοπό μας, στη σελίδα
Facebook.
Θα διαδώσουμε
ενημέρωση στο
δυνητικό κοινό σας.

Θα δώσουμε έκπτωση
υπό μακροπρόθεσμη
συνεργασία.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Για την εξασφάλιση λογιστικής και την κατά το
μέγιστο δυνατό άμεση παράδοση της εφημερίδας
στους αναγνώστες, εκτυπώνουμε ταυτόχρονα σε
τυπογραφεία της Κρήτης και της Μόσχας.

Τυπογραφεία:
- LLC «COMPANY
POLYGRAFMASTER, Μόσχα
- «TYPOKRETA
Γ.ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ A.E», Κρήτη

ΒΑΣΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Περιοδικότητα
Τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
Γλώσσα έκδοσης
Ρωσικά, Αγγλικά.
Μορφή
Πλήρης έκδοση χρωμάτων.
Τουλάχιστον 16 λωρίδες. Διαστάσεις:
οριζόντια 29,5 εκ. (κείμενο 26 εκ.),
κατακόρυφα 38,5 εκ. (κείμενο 35 εκ.).
Κυκλοφορία/τιράζ
Τυποποιημένη κυκλοφορία/τιράζ 20.000
αντιτύπων. Κατά τη διάρκεια της σεζόν,
η συνολική κυκλοφορία αυξάνεται
περισσότερο από 2 φορές. Συμφωνία με τα
κέντρα θεώρησης βίζας - μόνιμη παρουσία
του εντύπου στις βιτρίνες διανομής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΊΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ
129110, Moscow, 53, Gilyarovskogo str., office 10
71601, Greece, Crete, Heraklio,
Nea Alikarnassos, str.1922, h1
+7 925 303 6903 Μπορίς Σουχάνοβ, Μόσχα
+306949978516+7925303
Σεργκέι6903
Καραγκιαούρ,
Κρήτη (ρωσικά,Борис
ελληνικά)
+306948487750Суханов,
Πέτρος Πουλάκης,
Москва
Κρήτη (ελληνικά,
αγγλικά)
secretary_ops@hotmail.com / tncrete@mail.ru

